
 

 

!ංහල ෙගෟරව උපා- පාඨමාලාව 

BA Honours in Sinhala 

පාඨමාලා ඒකක 

පළ# වසර  | පළ# ෙසෙමස්තරය  

පාඨමාලා 
අංකය 

පාඨමාලාෙ+ නම පාඨමාලා -ස්තරය 

SLG 1101©  භාෂා $ෙ&ශය 
Introduction to Language 

භාෂා අධ,යනය ./බඳ 23ක පාඨමාලාව: වශෙය; 
භාෂාෙ&  ස්වභාවය, කා>යය; හා ප@ණාමය ./බඳ 
අවෙබBධය: ලබා Cම. 

FND 1104 කලාව හා සංස්කෘFය 
./බඳ ගැටJ  
Issues in  Arts and 
Culture 

සංස්කෘFය හා කලාව ./බඳ හැK;Lම: සහ ඒවා NතනෙP 
QRණ C  ඇF අ>Tද ./බඳ අවධානය ෙයාQ Vම. 

FND 1118 Wංහල භාෂා $Vණතාව 
Proficiency in Sinhala  

Wංහල භාෂාව අසා WXම, කථනය, ZයVම සහ 3Vෙ[ 
හැZයාව ව>ධනය Z\ම 

FND 1119 කථන ෙදමළ $Vණතාව 
Proficiency in Spoken 
Tamil 

ෙදමළ භාෂාෙව; සව; Cම, කථනය, ZයVම සහ 3Lෙ[ 
^සලතා වැ_ `ab Z@ම. 

 
ෙදවන ෙසෙමස්තරය 

පාඨමාලා 
අංකය 
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SLG 1202 ©  සාcත, $ෙ&ශය  
Introduction to Literature 

සාcත,ෙP ස්වභාවය, Nතන Wංහල සාcත,ය සහ ජන 
කාව, ./බඳ අධ,යනය:   

FND 1212 Wංහල ෙeඛන ස[$දාය හා 
ස;gෙ&දනය  
Sinhala Writing 
Tradition and 
Communication  

Wංහල ෙeඛන කලාව හා භාෂාhමක ස;gෙ&දනය ./බඳ 
අධ,යනය: 

 
 



ෙදවන වසර 
පළ# ෙසෙමස්තරය 

පාඨමාලා 
අංකය 

පාඨමාලාෙ+ නම පාඨමාලා -ස්තරය 

SLG 2126 Nතන Wංහල පද, සාcත,ය  
(සාමාන, උපාj ෙදවන වසර 
Lද,ා>l;ට ද ඉeJ[ කළ හැZය)  
Modern Sinhala Poetry 

kQ;k isxy, lúfha miqìu iy tys úúO m%jK;d 
ms<sn| f;dard .;a lD;s weiqrska flfrk 
wOHhkhla 

SLG 2127 Nතන Wංහල නවකතා සහ 
ෙකnකතා  
Modern Sinhala Novels and 
Short Stories  

kQ;k isxy, kjl;dfõ iy flál;dfõ 
wdrïNh úldYkh yd tys úúO m%jK;d o úYsIag 
lD;s ms<sn|j o flfrk wOHhkhla 

 SLG 2128 © මධ,කාoන Wංහල ගද, සාcත,ය 
($ථම තරංගය)  
Medieval Sinhala Prose-Phase I  

wkqrdOmqr hq.fha isg oUfoKs hq.h olajd isxy, 
.oH idys;Hfha b;sydih yd ks¾udKd;aul lD;s 
ms<sn| wOHhkhla ^ks¾osIag lD;s y;rla weiqrska& 

SLG 2130 වාp Lද,ා $ෙ&ශය 
Introduction to Linguistics 

idudkH jd.a úoHdfõ tk uQ,O¾u ms<sn| uq,sl 
wjfndaOhla iy NdId ú.%yfha oS tajd fhdod 
.kakd wdldrh ms<sn| m%dfhda.sl oekSula ,nd oSu 
fuhska wfmalaId flf¾ 

SLG 2134 සමාජවාp Lද,ා $ෙ&ශය 
Introduction to Sociolinguistics  

iudcjd.aúoHdj ms<sn| ye|skaùula iy NdIdj iy 
iudch w;r mj;akd w;Hka; iïnkaOh i,ld 
ne,Su 

 
ෙදවන ෙසෙමස්තරය 

 
පාඨමාලා 
අංකය 

පාඨමාලාෙ+ නම පාඨමාලා -ස්තරය 

SLG 2229 ©  මධ,කාoන Wංහල ගද, සාcත,ය 
(qLFය තරංගය)  
Medieval Sinhala Prose- Phase II   

l=reKE., hq.fha isg uykqjr hq.h olajd isxy, 
.oH idys;Hfha b;sydih iy ks¾udKd;aul lD;s 
ms<sn| wOHhkhla  ^ks¾osIag lD;s y;rla weiqrska& 

SLG 2231 ©  Wංහල භාෂා Lrහය  
Descriptive Analysis of Sinhala  

kQ;k jd.aúoHdfõ uQ,O¾uj,g wkq.;j úIh 
uQ,sl oDIaáhlska hqla;j isxy, NdIdj ú.%y lsrSu 
fuu mdGud,dfõ wruqKhs 

SLG 2235 මාතර සාcත,ය 
Literature of the Matara Period 

ud;r hq.fha iudrïNh isÿjQ whqre iy tu hq.h 
;=< ìys jQ idys;Hlrejka iy Tjqkaf.a ks¾udK 
y÷kd .ekSu iy we.hSu 

 

 
 



 
ෙතවන වසර 

පළ5 ෙසෙමස්තරය 
 

පාඨමාලා 
අංකය 
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SLG 3156 ©  ස[භාව, Wංහල පද,ය ($ථම 
තරංගය)  
Classical Sinhala Poetry – 
Phase 1  

.S ldjH hq.h ms<sn|j mQ¾K wjfndaOhla ,nd oSu 
iy idys;H ri úkaokh ^f;dard .;a lD;s weiqrska& 

SLG 3158 Wංහල නාට, ස[$දාය 
Sinhala Drama  

kdgH l,dfõ m%Njh, úldYkh iy uQ,sldx. 
yodrñka isxy, kdgHfha j¾Okh iy isxy, kdgH 
flfrys f,dal kdgH l,dfõ n,mEu ms<sn| 
úpdrd;aul wOHhkhla 

SLG 3159 භාෂාව හා ස;gෙ&දනය  
Language and Communication 

udkj ikaksfõok udOHhla jYfhka NdIdfõ 
ld¾hh yd NdIdj iudch yd ikaksfõokh w;r 
mj;akd iïnkaO;dj ms<sn| wOHhkhla 

 SLG 3160 ©  සා[$දාsක Wංහල ව,ාකරණ 
අධ,යනය  
Traditional Sinhala 
Grammatical Studies  

iïNdjH isxy, f,aLk jHdlrKh ms<sn| 
ú.%yd;aul wOHhkhla ^iso;a iÕrdj yd ta wdY%s; 

ව,ාLHdk weiqrska& 

 
ෙදවන ෙසෙමස්තරය 

 
පාඨමාලා 
අංකය 
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SLG 3257 ©  ස[භාව, Wංහල පද,ය (qLFය 
තරංගය)  
Classical Sinhala Poetry- Phase II 

iïNdjH isxy, moH idys;Hfhka f;dard .;a 
úYsIag .%ka: ms<sn| ;=,kd;aul wOHhkhla iy 
idys;H ri úkaokh 

SLG 3261 Nතන වාpLද,ා Wqධා;ත  
Modern Linguistic Theories  

kQ;k jd.a úoHdfõ m%Njhg miqìï jQ lreKq o 
NdId ú.%yh msKsi úisjk Y;lfha my<j we;s 
YsCIK úê iy tajdfha uQ,sl ,CIK úNd.h o 
fuys oS isÿ flf¾' 

SLG 3266 සමාtය සාcත, අධ,යනය  
Sociology of Literature  

iudcSh idys;H wOHhkh ms<sn| uQ,sldx. isxy, 
idys;Hh wdY%fhka wOHhkh lsrSu 

SLG 3277 Wංහල ජනuැF 
Sinhala Folklore  

isxy, ckY%e;sfha tk jdÑl iïm%odhka tla/ia 
lsrSu y÷kd .ekSu iy kHdhd;aul ú.%yhla 

 
 

 



 
,-වන වසර 

පළ5 ෙසෙමස්තරය 
පාඨමාලා 
අංකය 

පාඨමාලාෙ+ නම පාඨමාලා  -ස්තරය  

SLG 4172 අvෙeඛන Wංහල wලා 3. සහ 
xරා:ෂර Lද,ාව  
Epigraphy and Inscriptions of Sri 
Lanka 

පැරy ෙසe3. ආ{ත අ:ෂර, සාcත, ල:ෂණ 
සහ සමාජ ප|}ම ./බඳ අධ,යනය: 

SLG 4173 Lශ්ව සාcත, ප@චය 
World Literature 

Wංහලයට ප@ව>තනය V ඇF ෙතBරාගh සාcත, 
කෘF ඇ|@; එ්වා }c � සමාජ ප|}ම සහ Lශ්ව 
සාcත, $වණතා ./බඳ අධ,යනය: 

SLG 4175 � ලංකාෙ& සා[$දාsක කලා weප 
Traditional Art and Craft in Sri 
Lanka 

පැරy ල:`ව සංස්කෘFක උ�මෙP කැ� 
ෙපෙනන අංග වන �� කලාව, කැටය[ කලාව, 
$Fමා කලාව හා වාස්� Lද,ාව වැg සා[$දාsක 
කලා weපය;c $භවය Lකාශනය හා ඒවාෙP 
ෙq�ය අනන,තාව ./බඳ 23ක අධ,යනය: 

SLG 4184 ©  Wංහල භාෂා අධ,යනය  
(ඓFහාWක I) 
Sinhala Language Studies  
(History 1 ) 

ඓFහාWක දෘෂ්nෙකBණයZ; Wංහල භාෂාව 
./බඳ අධ,යනය: ෙමcC ෙකෙරන අතර පැරy 
Wංහල ස්ව�පය හා xරාතන ඉ;� ආ>ය භාෂාෙ& 
පැවF ස්වර සහ ව,ඤ්ජන පqධFය Wංහලට 
ප@ණාමය � ආකාරය Lභාග ෙවs. 

SLG 4187 ©  ෙසෟ;ද>ය Lද,ාෙ& 2ලධ>ම හා 
සාcත, Lචාර ද>ශනය 
Principles of Aesthetics and Literary 
Criticism  

idys;H lD;skays ld¾hh yd tajdfha m%Odk 
fi!kao¾hd;aul ,laIK ms<sn| fmros. iy 
wmros. Úpdrlhka m< lr we;s úúO u;jdo 
ms<sn| wOHhkhla 

SLG 4197 ©  ශාස්�ය ෙeඛන 2ලධ>ම 
Principles of Academic Writing  

Ydia;%Sh f,aLkfha iajNdjh y÷kd .ekSu, 
udkj Ydia;% m¾fhaIK ms<sn| wjfndaOhla 
,nd oSu iy wkqu; lrk ,o ud;Dldjla úIh 
lr .ksñka úêu;a Ydia;%Sh ksnkaOhla 
ms<sfh, lsrSfï mrsph ,nd oSu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ෙදවන ෙසෙමස්තරය 

 
පාඨමාලා 
අංකය 

පාඨමාලාෙ+ නම පාඨමාලා -ස්තරය  

SLG 4271 ©  අ�රාධxර සාcත,ය 
Literature of the Anuradhapura 
Period 

iS.srs .S iy wkqrdOmqr hq.hg wh;a idys;H lD;s 
wdY%fhka ta hq.fha idys;Hh, NdIdj, idys;H 
iïm%odh yd úpdr o¾Ykh ms<sn| wOHhkhla 

SLG 4274 Wංහල සමාජය හා සංස්කෘFය 
Sinhala Society and Culture  

isxy, iudch yd ixialD;sh ms<sn| iúia;rd;aul 
wOHhkhla 

SLG 4285 ©  Wංහල භාෂා අධ,යනය 
(ඓFහාWක II) 
Sinhala Language Studies 
(History ii) 

fuysoS  SLG 4184 wkq.ukh lr ;sìh hq;= w;r 
mqrd;k bkaÿ wd¾h NdIdfõ kdu, ,sx., úNla;s 
iy l%shd, ld,fNaoh jeks mo úpdrd;aul ,laIK 
isxy,hg mrsKduh jQ whqre mrsCIdjg ,la fjhs 

SLG 4298 ©  ශාස්�ය gබ;ධය 
Dissertation  

SLG 4197 පාඨමාලාෙ& wkqu; lrk ,o 

ud;Dldjg wod<j iajdëk ප>ෙPෂණය ksnkaOhla 
bosrsm;a lsrSu 

 
 

 

 

 


